




 

 

 
 
 

 
 



 
  
  

  
 

 
     

 
 

  
  فـ (الفالحان) فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن.

 

  
  جمرور بالباء وعالمة جره الياء ألنه مثىن. فـ (الفالحني) اسم

  
 

   

ألنه مثىن  األلفمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه   نااملهندس  يتقنان عملهما نااملهندس 

ألنه مثىن األلففاعل مرفوع وعالمة رفعه   ناالولد  ن متأخرين.اجاء الولد 

مثىن ألنه الياءمفعول به منصوب وعالمة نصبه   نيـمسكت  ن على الغذاءـيأكلت مسكت 

ألنه مثىن الياءاسم جمرور بـ إىل وعالمة جره   نيـاملعلم  ن ألشكرمهاـيذهبت إىل املعلم 

ألنه مثىن الياءمضاف إليه جمرور وعالمة جره   نيـالكتاب  انن نظيفـيالكتاب اغالف 




 




 




 



 
 

 
 الوردتان) –الوردتني  –(الورود             .......... متفتحتان.-١
 الطالبني) –الطالبون  –الطالبان         ضعيفة.يف االمتحان ..... ..درجة .-٢
 ني)العاملَ –العمال  –ن (العامال        حضر ........... يف موعدمها. -٣
 الفائزان) –الفائزون  –(الفائزين         ..... يف املسابقة....سلمت على ..-٤
 صفحتان) – صفحات –(صفحتني       طويلتني من الكتاب.قرأت ..........  -٥

  
  

 
خرجت يف نزهة إىل حديقة احليوان مع صديقني من أصدقائي، وركبنا سيارتني حىت وصلنا إىل مكان الرحلة، (

  .)فطارتا من اخلوف على الشجرة فورتنيصأسدان جبوار عزأر ف، جبوار قفص األسود ووقفت
 

 
  
  
  
  
  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

مجع التكسري هو ما دل على أكثر من اثنني أو اثنتني ويستوي فيه العاقل وغري العاقل وعالمته أنه كل مجع ليس 
  :ةاملفرد أصل الكلمة بشرط أن تكون هذه الزيادة على  أو  أو  آخره 

 أو  أو  من ( مثال: سفن مجع سفينة لو نظرنا آلخر كلمة (سفن) سنجد أا ال تنتهي بأي
:ولكنها دلت على اجلمع فهي إذا مجع تكسري يعرب إعراب املفرد متاما أي (  

  رستعلى الشاطئ. السفن  
  ) هنا فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ألنه مجع تكسري.سفنفالـ (

  

  رأيتعلى الشاطئ. السفن  
  فـ (السفن) هنا مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه مجع تكسري.

  

  عند الشاطئ. السفنِنظرت إىل  
  فـ (السفنِ) هنا اسم جمرور بـ إىل وعالمة جره الكسرة ألنه مجع تكسري.

سنجد أا رغم وجود ألف وتاء يف آخرها ولكنها مجع تكسري ألن األلف والتاء  صوتمجع  لكن كلمة 
  . ووضعنا ألف وتاء فصارت  صوتفنحن مل نقل  صوتليستا زائدتني على املفرد وهو 

 

 

 

 .عالمة الرفع     .عالمة النصب     .عالمة اجلر  

   
  الضمةرفعه وعالمة  مرفوعمبتدأ   اآلباُء  حيبون أوالدهم اآلباُء

  الفتحةوعالمة نصبه  منصوبمفعول به   األلواح  وهي تقطع األلواحرأيت 
  الكسرةوعالمة جره  جمرورمضاف إليه   الكتبِ  مفيدة الكتبِقراءة 
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  بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده.هو ما دل على أكثر من اثنني 

 صباحان وحضر العامل.  
  .مذكر ساملألنه مجع  الواو) هنا فاعل مرفوع وعالمة رفعه نوفـ (العامل

  

  صباحا ن حضروايـملاالعرأيت.  
  مذكر سامل.مجع ألنه  الياء) هنا مفعول به منصوب وعالمة نصبه نيـملاالعفـ (

  

 ن يف املصتعيـملاالعإىل  جئت.  
  مذكر سامل.مجع ألنه  الياء) هنا اسم جمرور بـ إىل وعالمة جره نيـملاالعفـ ( 

  
 

 .عالمة الرفع       .عالمة النصب       .عالمة اجلر 

  

   

مجع مذكر ساملألنه  الواومبتدأ مرفوع وعالمة رفعه   نواملهندس  ن يتقنان عملهماواملهندس 

مجع مذكر ساملألنه  الواوفاعل مرفوع وعالمة رفعه   نوالعامل  متأخرين. نوالعاملجاء  

مجع مذكر ساملألنه  الياءمفعول به منصوب وعالمة نصبه   نيـاملوظف  ن يف أعماهلميـشاهدت املوظف 

مجع مذكر ساملألنه  الياء  اسم جمرور بـ إىل وعالمة جره   نيـاملعلم  ن ألشكرهميـذهبت إىل املعلم 

مجع مذكر ساملألنه  الياء  مضاف إليه جمرور وعالمة جره   نيـاملدرب  بعيدةن يـاملدربحجرة  



 
  على مفرده. ألف وتاء بزيادة تنياثنهو ما دل على أكثر من 

 تحضر صباحا العامالت.  
  .سامل مؤنثألنه مجع  الضمة) هنا فاعل مرفوع وعالمة رفعه العامالتفـ (

  

  رأيت صباحا خيرجنالعامالت.  
  سامل. مؤنثمجع ألنه  الكسرة) هنا مفعول به منصوب وعالمة نصبه العامالت(فـ 

  

  يف املصتع العامالتجئت إىل.  
  سامل. مؤنثمجع ألنه  الكسرة) هنا اسم جمرور بـ إىل وعالمة جره العامالتفـ ( 

  
 

 .عالمة الرفع     .عالمة النصب     .عالمة اجلر  

   
سامل مؤنثألنه مجع  الضمةوعالمة رفعه  مرفوعمبتدأ   األمهات  األمهات يربني أطفاهلن  

 السالملصعدت املوظفات  سامل مؤنثألنه مجع  الضمةوعالمة رفعه  مرفوعفاعل   املوظفات 
سامل مؤنثألنه مجع  الكسرةوعالمة نصبه  منصوبمفعول به   املتفوقات  املتفوقات كرمت املدرسةُ 

سامل مؤنثألنه مجع  الياء  بـ إىل وعالمة جره  جمروراسم   الطالبات  مررت بالطالبات عند مدرستهن 

سامل مؤنثألنه مجع  الياء  وعالمة جره  جمرورمضاف إليه   الفتيات  الفتيات نظيفةحجرة  


